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Atendimento
No dia 1º, o deputado Artagão Júnior recebeu prefeitos, vereadores e lideranças de sua 
base de representação, quando discutiram as demandas de seus respectivos municípios e 
debateram o cenário político atual.

Estiveram os prefeitos Junior da Rádio (Cândido de Abreu); Everson Konjunski 
(Cantagalo), Carlos Gil (Ivaiporã); Sirlene Svartz (Laranjeiras do Sul); Nacir Bruger 
(Turvo) e José Luiz Bitencourt (Ventania).

Também estiveram o secretário de Saúde de Cândido de Abreu, João Carlos Strassacapa, 
e o secretário de Governo e Gestão de Laranjeiras do Sul, Gizélio Linhares.

De São Pedro do Ivaí, o deputado Artagão Júnior os vereadores Neri Carneiro Lobo, 
Rildo Bernardes de Camargo e Wagner Ascencio. 

Dia 1º
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Ivaiporã: 
Audiência na Segurança
A Secretaria de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária do Paraná 
removeu mais de 40 presos da Cadeia 
Pública de Ivaiporã nos últimos dias. A 
medida vem sendo cobrada pelo 
deputado Artagão Júnior e pelo prefeito 
Carlos Gil, que estiveram mais uma vez 
em audiência com o diretor-geral da 
Secretaria, Francisco José Batista da 
Costa, no dia 2.

Na oportunidade, foi assumido o 
compromisso de reduzir para até, no 
máximo, 70 presos. Antes do começo 
das remoções, a cadeia estava 
superlotada com 140 encarcerados. 
Também estava na reunião o diretor-
geral do Depen (Departamento de 
Execução Penal), Luiz Alberto Cartaxo 
Moura, que garantiu a continuidade do 
trabalho de remoção.

Artagão Júnior e Carlos Gil também 
reforçaram o pedido para que seja 
licitada a construção da Delegacia 
Cidadã ainda este ano. A obra, orçada 
em aproximadamente R$ 5 milhões, já 
venceu todas etapas de projeto, com o 
terreno já devidamente doado pela 
prefeitura ao Estado.

Outra demanda na mesma situação é a 
construção da sede do Corpo de 
Bombeiros, que hoje funciona em um 
prédio improvisado. A obra está orçada 
em torno de R$ 2 milhões.

O diretor-geral da Secretaria acolheu os 
pleitos e afirmou que se esforçará para 
que haja a anuência da Secretaria da 
Fazenda no sentido de lançar o processo 
licitatório ainda este ano.

Dia 2
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Em audiência com a secretária de Educação 
do Paraná, Ana Seres Comin, o deputado 
Artagão Júnior e o prefeito Carlos Gil 
reforçaram o pedido de ampliação do 
Colégio Estadual Barbosa Ferraz.

“Muito embora esta demanda seja antiga, 
de conhecimento de outros secretários 
anteriores, estamos mais uma vez 
apresentando oficialmente o pleito”, disse o 
deputado.

O orçamento da obra gira em torno de R$ 
4,8 milhões, contemplando a ampliação de 
toda a estrutura, com novas salas de aula, 
direção e coordenação, além de laboratórios 
e o anfiteatro.

O prefeito e o deputado convidaram a 
secretária para visitar o colégio no dia 30 de 
outubro, quando também será realizada a 
reunião da Amuvi (Associação dos Municípios 
do Vale do Ivaí), presidida por Carlos Gil. No 
mesmo dia, deverá ser inaugurada 
oficialmente as obras de reforma e ampliação 
do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, 
cujos recursos investidos do Governo do 
Estado foram de aproximadamente R$ 1,1 
milhão.

Ivaiporã: 
Audiência na Educação

Dia 2

Obras de ampliação do Colégio Estadual 
Barbosa Ferraz foram o tema da audiência
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Diretoria da Unale no  
Rio Grande do Sul
Em Esteio (RS), no dia 3, o deputado Artagão Júnior se reuniu com a 
diretoria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais) na Expointer. O parlamentar, secretário-geral da entidade, 
participou de reuniões técnicas e discutiu a programação da próxima 
conferência nacional, além de visitar exposições da feira.

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), João Augusto Nardes, 
proferiu a palestra “Governança no Agronegócio”, promovida pela 
Secretaria das Cidades da Unale e pela Secretaria de Agricultura do Rio 
Grande do Sul. 

Dia 3
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No mesmo dia 3, acompanhados da 
assessoria do deputado, o prefeito 
de Lunardelli, Hilário Vanjura, o 
secretário de Assistência Social, 
Marcelo Peres de Castro, e o 
secretário de Saúde, Wilson 
Machado, se encontraram com a 
secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, Fernanda 
Richa, oportunidade em que o 
município foi contemplado com R$ 
40 mil pelo programa Família 
Paranaense. 

Lunardelli recebe R$ 40 mil 
para atender famílias em 
vulnerabilidade social

Dia 3

O programa tem como atribuição 
articular as políticas públicas de 
várias áreas do Governo, visando o 
desenvolvimento, o protagonismo e a 
promoção social das famílias que 
vivem em maior situação de 
vulnerabilidade e risco no Paraná.
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No dia 9, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Santa Tereza do 
Oeste, Amarildo Rigolin, 
quando discutiram medidas 
para auxiliar as famílias 
atingidas pela chuva de 
granizo do dia 7. 

Cerca de 150 pessoas foram 
atingidas no município, com 
30 residências danificadas.

Apesar das fortes chuvas, os 
efeitos em Santa Tereza do 
Oeste não foram graves.

Trabalho para amenizar 
efeitos das chuvas em 
Santa Tereza do Oeste

Candói, Imbituva, Jaguariaíva e 
Laranjeiras do Sul 

No mesmo dia, estiveram no gabinete lideranças de Candói, Imbituva, Jaguariaíva e 
Laranjeiras do Sul, oportunidade em que foram tratadas as demandas dos municípios.

De Candói, esteve o ex-prefeito Elias Farah Neto; de Imbituva, estiveram os vereadores 
Rubens Pontarolo e Toto Nascimento; de Jaguariaíva, o vereador Juninho Pemac e o 
ex-prefeito Ademar de Barros; de Laranjeiras do Sul, o secretário de Governo e Gestão, 
Gizélio Linhares, e o secretário de finanças, Marcelo Passarin.

Dia 9
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Inauguração de casas em 
Jardim Alegre e São João do Ivaí

Em Jardim Alegre, o residencial José Pachuski, com 
dez moradias urbanas, foi construído com recursos 
de R$ 453 mil. As famílias têm renda de até três 
salários mínimos e as moradias têm 36 m², 41 m² e 
48 m². Já as 18 casas rurais tiveram investimentos 
de R$ 513 mil.

O deputado Artagão Júnior acompanhou o presidente da Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná), Abelardo Lupion, no dia 10, em inauguração de casas em Jardim Alegre (10 urbanas e 
18 rurais) e São João do Ivaí (92 urbanas).

As casas foram construídas através de parceria dos governos municipal, estadual e federal, 
financiadas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil.

Em São João do Ivaí, o residencial com 92 unidades 
atende famílias com renda de até três salários 
mínimos e recebeu investimentos de R$ 3 milhões. 

São João do Ivaí

Jardim Alegre

Dia 10
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Em Fernandes Pinheiro, no dia 11, o 
deputado Artagão Júnior participou 
da inauguração das obras de 
ampliação do sistema de 
abastecimento do distrito de Angaí. O 
investimento de mais de R$ 500 mil 
vai beneficiar cerca de 1.800 
moradores da localidade.

Foram feitas intervenções na 
captação, tratamento e reservação de 
água tratada do sistema. Com isso, o 
Poço-2 entrou em operação, através 
de uma nova estação elevatória de 
água bruta, duas adutoras de água 
bruta e casa de química. Também foi 
construída uma nova estação 
elevatória de água tratada e 
interligado um reservatório, com 
capacidade para armazenar 80 metros 
cúbicos (m³) de água. Até agora, a 
capacidade de reservação do sistema 
era de 35.

Ampliação de sistema de 
água em Fernandes Pinheiro

Cerca de 1800 pessoas 
beneficiadas com a obra

Dia 11
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Ações na segurança de Irati

A grande demanda por ações que 
melhorem a estrutura da segurança 
pública de Irati está mobilizando toda a 
sociedade civil do município. No dia 14, o 
deputado Artagão Júnior acompanhou 
lideranças em audiência com o secretário 
de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária do Paraná, Wagner 
Mesquita, quando foram reivindicados 
pleitos que já tramitam no governo. Entre 
eles, destacam-se as construções da 
delegacia cidadã, de uma nova cadeia 
pública, da sede da 8ª Companhia 
Independente da Polícia Militar e a criação 
da subdivisão da Polícia Civil.

Superlotação

Na oportunidade, foi entregue um 
relatório ao secretário detalhando as 
condições da cadeia pública e os índices de 
violência. Com capacidade para 43 presos, 
a cade abriga hoje 92 detentos. Laudos 
técnicos da Vigilância Sanitária apontam a 
precariedade da estrutura, com condições 
de insalubridade e periculosidade tanto 
para os presos quanto para os 
funcionários. O secretário disse que 
pretende trabalhar de forma objetiva 
“tratando cada problema conforme sua 

característica” e não descartou a 
possiblidade de remoção de detentos para 
outros presídios.

Diante de tantas demandas, o deputado 
Artagão Júnior propôs uma agenda em 
Irati, com o secretário e toda a sua equipe 
técnica, para poder avaliar, entre outras 
situações, os terrenos disponíveis para as 
obras.

Também participaram da audiência a 
deputada federal Leandre Dal Ponte, o 
comandante da 8ª Cia da PM, major Jean 
Puchetti, a delegada Eliete Kovalhuk, os 
vereadores Vilson Menon (presidente da 
Câmara) e Antonio Celso de Souza, o 
presidente da Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Irati, 
Marcielo Mazzochin, representantes da 
prefeitura e dos conselhos de Segurança e 
da Comunidade, Observatório Social e 
Departamento de Execuções Penais.

Dia 14
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Deputado intervém para 
recuperar estrutura da APAE 
de , destruída Ariranha do Ivaí
em incêndio

O deputado Artagão Júnior recebeu, no 
dia 15, a presidente da APAE de Ariranha 
do Ivaí, Luzia Mattos, e a diretora Fábia 
Cristiane Lourenço, para discutir as 
medidas a serem tomadas em relação ao 
incêndio que devastou toda a estrutura 
da instituição. O incêndio, cuja Polícia 
Civil de Ivaiporã está investigando as 
causas, aconteceu no dia 5 (sábado), por 
volta das 22h45.

“Não sobrou nada. Ficou só a terra”, 
relata a diretora Fábia.

Já com o boletim de ocorrência feito, as 
representantes da APAE, com a 
intervenção do deputado, começaram a 
elaborar ofícios direcionados ao Provopar 
Estadual, à Secretaria de Educação e para 
a Federação das Apaes, com o intuito de 
conseguir um novo espaço, mobiliário e 
todo o material necessário para 
funcionamento.

Os 30 alunos da APAE estão utilizando 
provisoriamente duas salas de aula do 
Colégio Estadual Presidente Kennedy. 
Em breve eles serão realocados, também 
de forma provisória, para uma sala 
disponibilizada pela prefeitura.

A entidade havia passado por reformas 
na estrutura recentemente. O incêndio 
consumiu todos os eletrodomésticos, 
armários de aço, eletrônicos e 
equipamentos de fisioterapia.

“Não tem nenhuma colher para 
recomeçar”, lamenta Luzia. 

Dia 15
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Dia 20
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A prefeita  Neuza Pessuti pediu ao 
parlamentar que interceda na 
Sedu/Paranacidade no sentido de 
agilizar a autorização para licitar as obras 
de recape asfáltico. O financiamento é de 
R$ 1,2 milhão.

O ex-prefeito de Cambira, Sidney Bellini, 
esteve acompanhado do advogado José 
Augusto Ribas Vedan, quando discutiram 
assuntos acerca do cenário político atual.

O prefeito de Teixeira Soares, Ivanor 
Muller, acompanhado do contador José 
Rosa, se inteirou dos trâmites das 
demandas junto ao Governo do Estado.

O prefeito Fábio Hidek e o presidente da Câmara, 
Nelson Rosa Júnior, pediram a intervenção do 
deputado para que sejam liberados os recursos para 
o término da reforma da Unidade Básica de Saúde 
do bairro Jardim Nova Brasília.  No mesmo dia, foi 
liberado um veículo para a assistência social do 
município. 

Atendimento

Cambira

Jardim Alegre

Teixeira Soares

São João do Ivaí

Dia 16
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Dia 7Dia 7
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Retomada das obras do Centro 
da Juventude de  Paranaguá 

Para discutir questões técnicas acerca da 
retomada das obras do Centro da Juventude 
de Paranaguá, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito Edison Kersten em 
audiência com a secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, no 
dia 21.

A prefeitura está preparando o termo de 
cessão de uso do terreno para ser submetido 
à Câmara de Vereadores. Conforme nova 
legislação, o terreno precisa ser cedido 
temporariamente ao Estado para que possa 
dar sequência às obras. Iniciada em 2010, a 
obra está paralisada desde 2012.  

Valadares

Também foi discutido o andamento das obras 
do complexo esportivo Mário Lobo, na Ilha 
dos Valadares.

Acompanharam a audiência procurador-geral 
do município, Maurício Vitor Leone de 
Souza, o secretário de Obras, Juliano Vicente 
Elias, e o assessor do deputado, Enerson 
Antoniolli. 

Dia 21
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Lançamento da pedra 
fundamental do Hospital 
Regional de   Guarapuava
No dia 22, o deputado Artagão Júnior 
participou do lançamento da pedra 
fundamental do Hospital Regional de 
Guarapuava. Com investimento de R$ 
47,5 milhões de recursos próprios do 
Governo do Estado, o hospital vai 
atender a população com serviços de 
urgência e emergência, além de 
possibilitar cirurgias vasculares, 
neurológicas e emergenciais. Será o 
hospital de ensino vinculado à 
Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro) e referência para a Rede 
Paraná Urgência.

Esta é a maior obra já realizada pelo 
Estado na área da saúde e o maior 
investimento já feito na história do 
município. Além dos recursos para a 
construção, o governo estadual aplicará 

mais R$ 25 milhões na aquisição de 
equipamentos e pelo menos R$ 6 
milhões mensais no custeio do serviço.

Mais de 450 mil habitantes dos 20 
municípios da região centro-oeste serão 
beneficiados. Serão 150 leitos, 30 deles 
de UTI adulto e 10 leitos de UTI 
infantil. A previsão é que a obra seja 
concluída até o segundo semestre de 
2017. O hospital está sendo construído 
no bairro Industrial, ao lado do campus 
Guarapuava da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR). A localização, entre duas 
rodovias importantes (BR-277 e PR-
170), facilita o acesso de ambulâncias 
que virão dos municípios da região.

Dia 22
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Somado a outros 
recursos aplicados no 
município, são mais de 
R$ 100 milhões em 
investimentos do Estado 
para Guarapuava.

O volume de 
investimentos inclui o 
Centro de 
Especialidades Médicas, 
que já está em 
construção. São R$ 9 
milhões na obra. Ainda 
há o repasse de recursos 
para obras, custeio e 
equipamentos para o 
Hospital São Vicente de 
Paulo.

Mais obras

No mesmo encontro, foi autorizada a 
pavimentação de ruas e construção de 
calçadas, no valor de R$ 5,33 milhões. 
A Sanepar investirá R$ 6,5 milhões nas 
obras de ampliação do sistema de 
abastecimento de água da cidade. 
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Ivaiporã  Novo Itacolomi  e
Ainda no dia 22, o deputado Artagão Júnior recebeu no gabinete 
parlamentar o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o prefeito de Novo 
Itacolomi, Roberto Munhoz, o Polaco da Pá.

Ambos os prefeitos discutiram e acompanharam os trâmites das demandas 
de seus municípios junto ao Governo do Estado. 

Ivaiporã

Novo Itacolomi

Dia 22
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Ainda no dia 26, o deputado 
Artagão Júnior recebeu a visita 
do vereador de Rebouças André 
Piskorz.

“Sempre quando estou na 
Assembleia Legislativa faço 
questão de visitar o meu amigo 
deputado Artagão Júnior e toda 
a sua equipe”, disse o vereador.

Na oportunidade, o vereador 
pediu atenção especial do 
parlamentar às demandas do 
município que tramitam nas 
secretarias de Estado. 

Dia 26

Setembro/2015

Calçamento em  Porto Barreiro
é reivindicado na Secretaria de 
Infraestrutura e Logística

O deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Porto 
Barreiro, Marinez Crotti, em 
audiência com o secretário de 
Infraestrutura e Logística, José 
Richa Filho, no dia 23. Na 
pauta, foi reivindicado agilidade 
no início das obas de 
calçamento da sede às 
comunidades da Água do Boi e 
Vila Rural. A obra foi licitada 
em 2014, porém ainda não foi 
iniciada.

“É uma obra muito importante 
para o município, além de ser 
um compromisso do Governo 
do Estado”, disse o deputado.

O secretário reconheceu a 
necessidade do calçamento e 
falou que uma resposta será 
dada dentro dos próximos dias.

Acompanharam a prefeita os 
vereadores Valdir Scarpari, 
Valmir dos Santos (Dico) e 
Jorge Matoso, o presidente do 
PP local José Márcio Bernardi e 
o secretário administrativo da 
prefeitura José Crotti. 

Dia 23
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Novo colégio e quadra esportiva 
em Boa Ventura de São Roque

O deputado Artagão Júnior 
acompanhou os vereadores 
Joanis Pereira Ferreira 
(presidente da Câmara), 
Roberto Strapasson e 
Julcimara Dallagnol dos 
Anjos, de Boa Ventura de São 
Roque, em audiência na 
Secretaria de Educação, no 
dia 23.

Recebidos pelo diretor-geral 
da Secretaria, Edmundo da 
Veiga, foi pedida agilidade no 
início da construção da nova 
unidade do Colégio Estadual 
Adonis Morski. A obra 
inicialmente estava prevista 
para ser feita em parceria dos 
governos federal e estadual. 
De acordo com Edmundo, o 
valor total do investimento 
estava na casa de R$ 4,5 
milhões.

“A nossa contrapartida de R$ 
1,3 milhão estava garantida. 
Porém, o governo federal não 
repassou a parte que lhe 
cabia”, disse o diretor.

O trabalho agora, segundo 
ele, será o de tentar 
reestabelecer a parceria com 
o governo federal para 
receber os recursos. Caso 
contrário, será preciso inserir 
o valor total da obra no 
Orçamento do Estado de 
2016.

“A situação no colégio está 
muito difícil. Os alunos 
comem com o prato na mão, 
pois não temos refeitório. Os 
professores não possuem 
salas adequadas. Os 
banheiros estão em péssimas 
condições”, disse a vereadora 
Julcimara.

Quadra esportiva em 
Sítio Boa Ventura

Outra demanda 
discutida foi a 
construção da quadra 
esportiva no Colégio 
Estadual Sítio Boa 
Ventura, cujo trabalho 
também está sendo de 
incluir no Orçamento do 
Estado de 2016. O valor 
da obra gira em torno de 
R$ 500 mil. 

Dia 23
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O prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa (Magrelo), e o presidente da Câmara, 
Dorival Caetani (Val do Pessuti), estiveram no gabinete do deputado Artagão Júnior, 
também no dia 23.

Na Emater, protocolaram ofício da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, solicitando a doação 
de um veículo para o desenvolvimento de suas atividades, como palestras em colégios da 
região, assim como os arrastões ecológicos.

No Detran, receberam a informação de que dentro dos próximos dias será dado início aos 
trabalhos de sinalização viária na cidade. .

Prefeito e presidente da Câmara 
de  solicitam veículo Lidianópolis
para a Patrulha Ambiental

Dia 23



20Setembro/2015

A Polícia Civil do Paraná comemorou seus 162 
anos de existência em solenidade no dia 28, no 
Palácio Iguaçu.

O deputado Artagão Júnior prestigiou o evento 
ao lado do governador Beto Richa, do secretário 
de Segurança Pública, Wagner Mesquita, do 
delegado-chefe da Polícia Civil, Julio Cezar dos 
Reis, entre outras autoridades.

Solenidade homenageia a 
Polícia Civil do Paraná que 
completou 162 anos

Houve homenagens e entrega de medalhas por 
tempo de serviço aos servidores.

“O trabalho da polícia civil é indispensável à 
população, pois é ela quem trabalha na elucidação 
de crimes e investigações que exigem serviços de 
inteligência e muito empenho de todos os 
profissionais. Parabéns a todos os servidores”, 
disse o deputado. 

Dia 28
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Fernandes Pinheiro, 
Marilândia do Sul e  Paranaguá
aderem a programas sociais
O Governo do Estado firmou no dia 
28 convênio com 40 municípios 
paranaenses para um processo de 
cofinanciamento de serviços na área 
de Proteção Social Especial (PSE). O 
termo de adesão foi assinado em 
cerimônia no Palácio das Araucárias, 
em Curitiba.

Com o convênio, o Governo do 
Estado e o Governo Federal vão 
investir R$ 780 mil mensais no 
programa, em três modalidades de 
atendimento: Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a 
Famílias (Paefi), Serviço 
Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua (Centro POP) e 
Serviço de Acolhimento Institucional 
para Adultos e Famílias.

Ao Paefi, da base de atuação do 
deputado, aderiram Fernandes 
Pinheiro e Marilândia do Sul. O 
projeto prevê o apoio, orientação e 
acompanhamento de famílias em que 
um ou mais membros sofrem ameaça 
ou violação de direitos.

Já ao Centro POP, Paranaguá está 
incluído. O programa é para 
atendimento de moradores de rua ou 
pessoas que nela sobrevivem, como 
catadores e vendedores de sinal. O 
Paraná já conta com 21 unidades de 
Centros POP e, agora, contará com 
mais 16, com financiamento federal e 
cofinanciamento do Governo do 
Estado. Os municípios receberão, em 
conjunto, R$ 205,5 mil do governo 
federal e R$ 171,5 mil do estadual.

Dia 28
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O deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Rio Branco do 
Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, no dia 29. Entre outros assuntos, 
discutiram a obra na PR-535 (Km 18), no centro da cidade. O valor 
da obra está orçado em R$ 167 mil.

No ano passado, devido às fortes chuvas, foi aberta uma cratera 
que danificou as galerias da rodovia, passando pelo perímetro 
urbano de Rio Branco do Ivaí.

Na recuperação do trecho, serão feitas obras de terraplanagem, a 
recomposição de passeios laterais e a canalização de bueiro duplo 
tubular de concreto.

Obra no centro de Rio Branco 
do Ivaí tem investimento do 
Estado de R$ 167 mil

Dia 29
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Clube de Desbravadores Maranata 
em visita ao governador Beto Richa

O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o Clube de 
Desbravadores Maranata em 
visita ao governador Beto Richa, 
no dia 29. Da Igreja Adventista 
do 7º Dia de Vista Alegre, em 
Curitiba, os desbravadores foram 
recebidos no Palácio Iguaçu, 
quando falaram um pouco das 
atividades desenvolvidas e 
convidaram o governador para 
participar do próximo Campori 
da USB (União Sul-Brasileira) 
em Santa Helena (PR), de 8 a 12 
de outubro.  

“Essa visita faz parte do 
Campori, que estabelece desafios 
com pontuações aos clubes de 
desbravadores. Nós 
precisávamos fazer uma visita 
missionária a alguma autoridade 
governamental”, explica o diretor 
do clube, Rodrigo Brolin Santis.

O Campori em Santa Helena 
deve reunir cerca de 700 clubes 
de desbravadores do sul do 
Brasil. A previsão é de cerca de 
20 mil pessoas. 

Dia 28



Representantes da editora 
Casa Publicadora Brasileira

Setembro/2015 24

No dia 30, o deputado Artagão 
Júnior recebeu a visita do 
diretor regional da editora 
Casa Publicadora Brasileira 
(CPB), João Rubens, e do 
gerente de marketing, Sandro 
Rodrigues. Eles apresentaram 
ao parlamentar o projeto 
pedagógico da revista “Nosso 
Amiguinho” e o projeto de 
gestão de saúde através da 
revista “Vida e Saúde”.

Os dois projetos estão sendo 
desenvolvidos em parceria 
com vários municípios do 
Paraná. 

A CPB é uma editora cristã 
brasileira e umas das 63 
editoras da Igreja Adventista 
do 7º Dia espalhadas pelo 
mundo

Dia 30



Este é apenas um resumo das atividades do 
deputado Artagão Júnior em Setembro.

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, 
S/nº, Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br
Twitter: @artagaojunior
Facebook: deputadoartagaojunior

Fé, Ação e Resultados!

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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